
الرجـوزة المـيـئيـة فـي ذكــر حـــال أشــــرف البـــريـــة
لبن أبي العز رحمه ا تعالى

ت)ار'01 خ* ل)ى ال*م, ير' ال*ب)ار'ي ... ث,م1 ص)ل)ت,ه, ع) د' د, ل' ال*ق) م* - ا)ل*ح)

ص,ول'02 ز)ة) ال*ف, وج) ظ,وم)ة? م, ن* ول' ... م) ير)ة) الر1س, اك) س' د, ه) ب)ع* - و)

يل'03 ام) ال*ف' ب'يعI ال)و1ل' ع) يل' ... ر) ر' ال*ف)ض' اش' ه, ف'ي ع) ل'د, و* - م)

ر'ه'04 ث*ن)ي*ن' ط,ل,وع) ف)ج* م' ال' ر'ه' ... ف'ي ي)و* ش* ور, ث)ان'ي ع) ه, ا ال*م)ش* - ل)ك'ن1م)

ان)ا05 ي*ن, أ)ب'يه' ح) ب)ل)ه ح) ان)ا ... و)ق* ر'ين) م'ن* ن)ي*س) - و)و)اف)ق) ال*ع'ش*

ل'يم)ا06 ه, س) ع, رض' اء)ت* ب'ه' م, ا ... ج) يم) ا ف)ط' د) ي*ن' غ) ام) د) ع) ب)ع* - و)

ا أ)ر)اد)ت*07 ا ك)م) ل'ه) )ه* اد)ت* ... ب'ه' ل' ,مa'ه' و)ع) ل'يم)ةb ل' - ح)

08*ْ نa'ه' ب)عI م'ن* س' د) أ)ر* ْ* ... و)ق'يل) ب)ع* اق, ب)ط*ن'ه' ق) ر)ي*ن' ان*ش' ه* د) ش) - ف)ب)ع*

)ب*و)اء'09 ل)ى ال* اء' ... و)ف)اة, أ,مa'ه' ع) رI ج) ه* Iْ م)ع) ش) I aد) س'ت ب)ع* - و)

ي*ر' ك)ذ'ب*10 د) ث)م)انI م)ات) م'ن* غ) ط1ل'ب* ... ب)ع* ب*د, ال*م, )ب' ع) ه ل'ل* mد - و)ج)

ل*11 ام' ر)ح) ت)ه, ث,م1 إ'ل)ى الش1 م) د* - ث,م1 أ)ب,و ط)ال'بI ال*ع)مm ك)ف)ل* ... خ'

ر*12 ت)ه) ا اش* يـر)ا) م) ر' (ب)ح' ر* ... و)ك)ان) م'ن* أ)م* ش) ام'ه' الث1ان'ي ع) د) ع) - و)ذ)اك) ب)ع*

ر)ا13 ك, ر'ين) اذ* ةI و)ع'ش* م*س) ام' خ) ر)ف, ال*و)ر)ى ... ف'ي ع) ام' أ)ش* و) الش1 ار) ن)ح* - و)س)

ر)ا14 ت)ب*ش' ا م,س* اد) ف'يه' ر)اب'ح? ت1ج'ر)ا ... و)ع) ةI م, يـج) د' ن)ا خ) 'aم, - ل'

ا15 ه, إ'ل)ي*ه) اؤ, ض) ه, إ'ف* د) ب)ع* ا ... و) ل)ي*ه) ه, ع) د, ق* - ف)ك)ان) ف'يه' ع)

ر'يـم*16 از) الت1ك* م, ح) )و1ل, ال*ق)اس' ل) إ'ب*ر)اه'يم* ... ف)ال* ا خ) ه) ن* ه, م' - و)و'ل*د,

ات'م)ة*17 ن1 خ) ل*ث,ومI ل)ه, أ,مm ك, م)ة* ... و) ق)ي1ةb و)ف)اط' ي*ن)بb ر, ز) - و)

دI ز)اه'ي18 ر* مI ل'ف) ب*د, ا' ... و)ق'يل) ك,لm اس* ر, الط1يa'ب, ع) - و)الط1اه'

ام*19 م)ةb ب'ن'ص*ف' ع) ه, ف)اط' د) ام* ... و)ب)ع* م) وا ال*ح' ي)ات'ه' ذ)اق, - و)ال*ك,لm ف'ي ح)

ث)ر*20 ي)ان) ب)ي*ت' ا' ل)م1ا أ)ن* د) ض)ر* ... ب,ن* م*سI و)ث)ل)ث'ين) ح) د) خ) ب)ع* - و)

و)د' ث)م*21 )س* ر' ال* ج) ع' ذ)اك) ال*ح) ك)م* ... ف'ي و)ض* وا ب'م)ا ح) وه, و)ر)ض, ك1م, - و)ح)

ل)22 ين?ا ف)ان*ق, ث*ن)ي*ن' ي)ق' م' ال' ل) ... ف'ي ي)و* ين) أ,ر*س' ب)ع' ام' أ)ر* د) ع) ب)ع* - و)

ن)ز1ل'23 أ* أ)و1ل, ال*م, ر) ورة, اق* )و1ل' ... و)س, ب'يع' ال* - ف'ي ر)م)ض)ان) أ)و* ر)

ك)م)ة*24 ح* ت)ان' م, ع) ي) ر)ك* ب*ر'يل, و)ه* ل1م)ه* ... ج' وء) و)الص1ل)ة) ع) - ث,م1 ال*و,ض,



ائ'ل)ة*25 ومb ه) ل)ة* ... ف)ر)م)ت' ال*ج'ن1 ن,ج, ا ك)ام' م? ر,ون) ي)و* - ث,م1 م)ض)ت* ع'ش*

ل)م'26 س* ' ر)ة? إ'ل)ى ال* ه* ر' ج) )م* و)ام' ... ب'ال* )ع* ب)ع' ال* ا ف'ي أ)ر* - ث,م1 د)ع)

ر*27 ج) ب' ك,لy ق)د* ه) ال' الص1ح* ر* ... م'ن) الرa'ج) ش) اث*ن)ا ع) ا و) ب)عb م'ن) النa'س) أ*ر) - و)

وا ل) م)ل)م*28 اد, وا ث,م1 ع) اد, ام* ... و)ف'يه' ع) ام'س' ع) ب*ش' ف'ي خ) - إ'ل)ى ب'ل)د' ال*ح,

ت1ى ك)م,ل*29 ةb ح) م)اع) م* ج) ع)ه, ل* ... و)م) ان,ون) ر)ج, م* و)ث)م) - ث)ل)ث)ةb ه,

د*30 )س) ز)ة, ال* م* اد'س' ح) ل)م) ف'ي الس1 انI ث,م1 ق)د* ... أ)س* ث)م) رb و) ش* ن1 ع) - و)ه,

ال)ت'ه*31 و ك)ف) ْ' ذ, ال)ت'ه* ... م)ات) أ)ب,و ط)ال'ب) ن'ي ر'س) عI م'ن* س' د) ت'س* ب)ع* - و)

د' أ)ي1امI ث)ل)ث)ةI م)ض)ت*32 فa'ي)ت* ... م'ن* ب)ع* ةb ت,و, يـج) د' ه خ) د) ب)ع* - و)

ل)م)ا33 وا ف)اع* اد, يب'ين) وع) نm ن)ص' ا ... ج' ل)م) ب*عI أ)س* ين) و)ر, م*س' د) خ) ب)ع* - و)

ه*34 د) ه* ... ف'ي ر)م)ض)ان) ث,م1 ك)ان) ب)ع* د) ق* ض)ى ع) د)ة) أ)م* و* ل)ى س) - ث,م1 ع)

امI ت)ال'35 ين) و)ع) م*س' د) خ) ب)ع* ، ... و) و1ال' دa'يق' ف'ي ش) 'aد, اب*ن)ة' الص ق* - ع)

ظ)ت*36 ف' ا ق)د* ح, ين) ك)م) ا ب'خ)م*س' م*س? ر'ض)ت* ... خ) ر'ي* ب'ه' و)الص1ل)و)ات, ف, - أ,س*

ك'ر)ا37 ا ق)د* ذ, ل' ط)ي*ب)ة) ك)م) ر)ا ... م'ن* أ)ه* ش) ,ول)ى م)ع) اث*ن)ي* ع) ال*ب)ي*ع)ة, ال* - و)

ا ث)ب)ت)ا38 ذ) م' ه) ون) ف'ي ال*م)و*س' ب*ع, ين) أ)ت)ى ... س) م*س' ت)ي*ن' و)خ) د) ث'ن* ب)ع* - و)

ر*39 ر' ص)ف) ه* م) اث*ن)ي*ن' م'ن* ش) ر* ... م)ك1ة) ي)و* ج) وا ث,م1 ه) - م'ن* ط)ي*ب)ةI ف)ب)اي)ع,

ين)ا40 م*س' ين)ا ... إ'ذ* ك)م1ل) الث1ل)ث) و)ال*خ) اء) ط)ي*ب)ة) الرa'ض)ا ي)ق' - ف)ج)

ا41 ك'يه) ن'ين) ك)م)ل)ت* ن)ح* ر) س' ش* ا ... ع) ث*ن)ي*ن' و)د)ام) ف'يه) م' ال' - ف'ي ي)و*

ب)ر'ي42 م)ع* خ) م1ع) ف)اس* ا ج) د' م) ض)ر' ... م'ن* ب)ع* ,ول)ى ص)ل)ة) ال*ح) م)ل) ف'ي ال* - أ)ك*

ر1اء'43 ين)ة' ال*غ) د' ج'د) ال*م) ب)اء' ... و)م)س* ج'د) ف'ي ق, - ث,م1 ب)ن)ى ال*م)س*

ن)ة*44 ذ'ي الس1 د, ف'ي ه) اك'ن)ه* ... ث,م1 أ)ت)ى م'ن* ب)ع* ل'ه' م)س) و* - ث,م1 ب)ن)ى م'ن* ح)

وا45 ر, اج) ين) ه) ب*ش' ح' وا ... إ'ل)ى ب'ل)د' ال*ح, اف)ر, ف' ال1ذ'ين) س) - أ)ق)لm م'ن* ن'ص*

)ن*ص)ار'46 ر'ين) و)ال* اج' ه) ي)ار' ... ب)ي*ن) ال*م, )خ* ر)ف, ال* - و)ف'يه' آخ)ى أ)ش*

ت)د' ب'ه'47 )ذ)ان) ف)اق* ر)ع) ال* ب'ه' ... و)ش) ي*ر' ص)ح* - ث,م1 ب)ن)ى ب'اب*ن)ة' خ)

ر*48 ت)ه) و, اش* ز* ا و)ف'ي الث1ان'ي)ة' ال*غ) ذ) ر* ... ه) د, ف'ي ص)ف) )ب*و)اء' ب)ع* و)ة, ال* ز* - و)غ)

ل)ة' ف'ي ن'ص*ف' ر)ج)ب*49 ب* وmل, ال*ق' رI و)و)ج)ب* ... ت)ح) - إ'ل)ى ب,و)اط) ث,م1 ب)د*



ب)ان'50 ع* م' ف'ي ش) ر' الص1و* ه* و)ان'ي ... و)ف)ر*ض, ش) ي*ر, ي)ا إ'خ* د' ذ)ا ال*ع,ش) - م'ن* ب)ع*

ر'51 ه* ر' الش1 ش* اب'ع' ع) م' ف'ي س) ر' ... ف'ي الص1و* ب*ر)ى ال1ت'ي ب'ب)د* و)ة ال*ك, ز* ال*غ) - و)

ر' 52 ش* رI ب'ل)ي)الI ع) د' ب)د* ط*ر' ... م'ن* ب)ع* ب)ت* ف'يه' ز)ك)اة, ال*ف' - و)و)ج)

53'aال*ب)ر ' aات)ت' اب*ن)ة, الن1ب'ي ر' ... و)م) ل*فb ف)اد* - و)ف'ي ز)ك)اة' ال*م)ال' خ,

ر'54 ر*س, الطmه* م)ان) وع, ث* ة, ع, ج) ر' ... ز)و* ف* وع' الس1 ج, ق)ي1ةb ق)ب*ل) ر, - ر,

ر'55 د) ال)س* ب1اس, ب)ع* ل)م) ال*ع) ر' ... و)أ)س* د* ' ال*ق) aل'ي ل)ى ع) م)ةI ع) - ف)اط'

ر'56 يد' الن1ح* م' ع' اء' ي)و* د) ض)ح) ث*ر' ... ب)ع* ' م* ف'ي ال* و,ه, ز* اع, غ) ق) - و)ق)ي*ن,

ر)ة*57 ت)ه' و, ف'ي الث1ال'ث)ة' ال*م,ش* ز* ال*غ) ق)ر)ة* ... و) و'يق' ث,م1 ق)ر* و)ة, الس1 ز* - و)غ)

ْ' اب*ن)ة, ال*ك)ر'يم'58 ل*ث,وم) أ,مm ك, ل)ي*م' ... و) ب)ن'ي س, ان) و) ط)ف) - ف'ي غ)

ص)ة*59 ف* ص1ه* ... ث,م1 ت)ز)و1ج) الن1ب'يm ح) ا و)خ) م)ان) ب'ه) ث* - ز)و1ج) ع,

د*60 )س) راء' ال* م* و1الI و)ح) ر' ش) ه* د* ... ف'ي ش) ز)ا إ'ل)ى أ,ح, ي*ن)ـب?ا ث,م1 غ) ز) - و)

ن*61 ب*ط, ال*ح)س) ' aل'د) الس ا و, ا و)ف'يه) ذ) م)ع)ن* ... ه) ين?ا ف)اس* رa'م)ت* ي)ق' ر, ح, م* - ف)ال*خ)

ب'يعI أو1ل62 ير' ف'ي ر) و, إ'ل)ى ... ب)ن'ي الن1ض' ز* - و)ك)ان) ف'ي الر1اب'ع)ة' ال*غ)

ل)م)ة*63 ه, ن'ك)اح, أ,مa' س) د) ب)ع* م)ة* ... و) د1 ق) ي*ن)ب) ال*م, ت, ز) د, م)و* - وب)ع*

د'64 د, م)ع* و)اع* ز)اب, ف)اس* )ح* ا ال* ه) د) ب)ع* د' ... و) ع' و* ر' ال*م) شI ث,م1 ب)د* ح* ب'ن*ت' ج) - و)

ا 65 ل'م) ل*فb و)ف'ي ذ)ات' الرa'ق)اع' ع, ا ... خ, ي*ظ)ةI و)ف'يه'م) ر) - ث,م1 ب)ن'ي ق,

اب' و)الت1ي)مmم'66 ج) ر, ن,م'ي ... و)آي)ة, ال*ح' و*ف' و)ال*ق)ص* - ك)ي*ف) ص)ل)ة, ال*خ)

ي*ن'67 س) ب*ط' الرa'ض)ا ال*ح, ' aل'د, الس و* ي1ي*ن' ... و)م) ود' ه, ال*ي)ه, م, : و)ر)ج* - ق'يل)

م)ع* و)ث'ق'68 ة' اس* ام'س) ط)ل'ق' ... و)ك)ان) ف'ي ال*خ) ص* و' ب)ن'ي ال*م, ز* ك, ف'ي غ) ف* ' - ا)ل*

د, و)ات1ص)ل*69 ار'ث' ب)ع* د, اب*ن)ة' ال*ح) ق* ص)ل* ... ع) ل' ق'يل) و)ح) د) ن* وم)ة, ال*ج) - و)د,

ة*70 اد'س) ء, الس1 ي)ان) ب)د* و ل'ح* ة* ... ث,م1 ب)ن, ام'س) ان)ة) ف'ي ذ'ي ال*خ) ي*ح) د, ر) ق* - و)ع)

ا ق)ص)د*71 رت'ه' ل)م1 م* ن* ع, د1 ع) و ق)ر)د* ... و)ص, ه, و)ذ, اؤ, ق) ت'س* ه اس* د) ب)ع* - و)

ا ب)يa'ن)ا72 ذ) ان)ة) ه) ي*ح) ا ب'ر) ب)ن)ى ... ف'يه) و)ان' أ,ول)ى و) ب)ي*ع)ة, الرa'ض* - و)

اب'ع)ة*73 ي*ب)رI ف'ي الس1 ح, خ) ع)ه* ... و)ك)ان) ف)ت* م) ل*فI ف)اس* جm ب'خ, ر'ض) ال*ح) - و)ف,

ا الر1و'ي1ة*74 ع)ة' النa'س) ت* ا و)م, ل'ي1ة* ... ف'يه) )ه* ر' ال* م, م' ال*ح, ظ*ر, ل)ح* - و)ح)

اش'يm ن)ق)د*75 ه, الن1ج) ن* ا ع) ر)ه) د* ... و)م)ه* ق) ب'يب)ة) ع) ل)ى أ,مa' ح) - ث,م1 ع)



ي1ة*76 ي1ة? ص)ف' ط)ف)ى ص)ف' ي1ة* ... ث,م1 اص* د' ا ه) اةI ب'ه) م1 ف'ي ش) - و)س,

ر)ا77 ون)ة) ك)ان) الخ' ي*م, د, م) ق* ر)ا ... و)ع) اج' ه) - ث,م1 أ)ت)ت* و)م)ن* ب)ق'ي م,

ير)ة*78 ه' ا الش1 رة, ال*ق)ض) م* د, ع, ي*ر)ة* ... و)ب)ع* ر) ل)م, أ)ب'ي ه, - و)ق)ب*ل, إ'س*

ل)م'79 ل,وك' ف)اع* م* إ'ل)ى ال*م, ل)ه, ر1م' ... أ)ر*س) ح) ر1م' ال*م, ح) ل) ف'ي م, - و)الرmس*

ر'ي1ة*80 ن)ة' الس1 ي1ة* ... ف'يه' و)ف'ي الث1ام' ب*ط' ار'ي)ة, ال*ق' ي)ت* م) د' أ,ه* - و)

ر)ام'81 ح, ال*ب)ل)د' ال*ح) ي)ام' ... ق)د* ك)ان) ف)ت* 'aار)ت* و)ف'ي الص ت)ةI س) ؤ* - ل'م,

م' الط1ائ'ف'82 ن)ي*نI ث,م1 ي)و* م' ح, ا ك)ان) ف'ي ... ي)و* وا م) ر)د, ه, ق)د* أ)و* د) ب)ع* - و)

ه*83 ر)ار, ت'ق* ر1ان)ة' و)اس* ه* ... م'ن) ال*ج'ع' ار, ت'م) ة' اع* د) ع* د, ف'ي ذ'ي ال*ق) ب)ع* - و)

م)ا84 ت* ا ح) ل'د, إ'ب*ر)اه'يم) ف'يه) و* ات)ت* ث,م1ا ... م) ي*ن)ب, م) ه, ز) ت, ب'ن* - و)

ة*85 ائ'ش) ان?ا ع) ا د)ام)ت* ز)م) د)ة, م) و* ة* ... س) ائ'ش) ا ل'ع) ب)ت)ه) ب)ت* ن)و* - و)و)ه)

ق'ف'86 و* ل' ال*م) ت1ابb ب'أ)ه* ج1 ع) ت)ف' ... و)ح) خ* ي*ر) م, ب)ر, غ) ن* م'ل) ال*م' - و)ع,

ر)ار' ر)اف'ع)ه*87 'aج'د) الض د1 م)س* ع)ة* ... و)ه) ز)ا ف'ي الت1اس' - ث,م1 ت)ب,وك) ق)د* غ)

ت)م*88 ل'يy و)ح) ة? ع) ث)م* ... ت)ل ب)ر)اء) رI و) ج1 ب'الن1اس' أ)ب,و ب)ك* - و)ح)

ل)89 ع' رI ف, ارI ذ)ا ب'أ)م* د, و)ل) ... ي)ط,وف, ع) ر'كb ب)ع* ج1 م,ش* - أ)ن* ل) ي)ح,

ر)ا90 ه* اه, آل)ى ش) ا و)م'ن* ن'س) ذ) ر)ى ... ه) ا ت)ت* ود, ف'يه) ف, اء)ت' ال*و, - و)ج)

ل)91 ل)ي*ه' م'ن* ط)ي*ب)ة) ن)ال) ال*ف)ض* اش'ي1 ن)ع)ى و)ص)ل1ى ... ع) - ث,م1 الن1ج)

ر'ير*92 ه, ج) م, ل)م) و)اس* ل'ي* أ)س* ال*ب)ج) ير* ... و) )خ' ام' ال* - و)م)ات) إ'ب*ر)اه'يم, ف'ي ال*ع)

ن)ا93 ا آم' ع)ة) ف'يه) م* ة) ال*و)د)اع' ق)ار'ن)ا ... و)و)ق)ف) ال*ج, ج1 ج1 ح' - و)ح)

94( ين)ك,م, ل*ت, ل)ك,م* د' م) م) أك* ر)ى ل)ك,م, ... (ا)ل*ي)و* م' ب,ش* أ,ن*ز'ل)ت* ف'ي ال*ي)و* - و)

ه* 95 د' ة? م'ن* ب)ع* د1 ن) م, ع, ع'ش* ه* ... و)التa'س* د' و* د) ع) ان)ة) ب)ع* ي*ح) ت, ر) و* - و)م)

تa'ين)ا96 ' aم)ل) الث1ل)ث) و)الس ين)ا ... إ'ذ* أ)ك* ث*ن)ي*ن' ق)ض)ى ي)ق' م) ال' ي)و* - و)

يق'97 ق' ن* ت)ح* ع' ال*و)ف)اة' ع) ض' دa'يق' ... ف'ي م)و* 'aن, ف'ي ب)ي*ت' اب*ن)ة' الص ف* - و)الد1

ر' 98 م*سb ف)اد* ر' ... و)ق'يل) ب)ل* ث,ل*ثb و)خ, ه* ا ش) س) م* ر'يض' خ, ة, الت1م* د1 - و)م,

ر)ف' ال*ب)ر'ي1ة*99 ال' أ)ش* ر' ح) ك* وز)ة, ال*م'يئ'ي1ة* ... ف'ي ذ' ج, ,ر* ت)م1ت' ال* - و)

اب'ه' وآل'ه' و)م)ن* ت)ل) 100 ح) ل)ى ... ص' بa'ي و)ع) ل)ي*ه' ا, ر) - ص)ل1ى ع)


